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 چکیده

مومی شهری کیفیت عرصه های ع یکی از مهم ترین معیارهایی که در ارزیابی شهرها و محیط های شهری لحاظ می شود،

هرها وبیت شمیزان مطلاین فضاها معیار سنجشی برای  موجود در آن است و این واقعیت اجتناب ناپذیر است که کیفیت

ار اده قرفنجش کیفیت فضاهای شهری مورد استنظور سیکی از روش هایی که از دهه های گذشته به م .محسوب می گردد

ربوط مه های سنججش های مشخص با عنوان مولفه های کیفی محیط بوده است که در نهایت با سنمی گرفت ،ارائه پارامتر

گذرا بر مفهوم  در این پژوهش با مروری . می شدبه مقایسه تطبیقی کیفیت های فضای شهری پرداخته  ، هر نمایانگربه 

بریز و ت شهر تتربیپیاده راه زان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت در مولفه های کیفی فضای شهری سعی شده است به بررسی می

 سبه و افراد گذری(مردم )ساکنان ، کشنامه ای طراحی شده و در بین در این راستا پرس .خیام جنوبی ارومیه پرداخته شود

 Topsisو تکنیک  solver Topsisنرم افزار  در دو پیاده راه با استفاده از  نتایج حاصل از پرسشنامه هاسپس توزیع گردید . 

سیستم  ر موفق تر درم جنوبی بسیاپیاده راه تربیت در مقایسه با پیاده راه خیابه نظر می رسد  .به صورت کمی درآمده است

وری اطالعات کتابخانه ای ،اسنادی و و روش گردآتحلیلی  -توصیفی روش این پژوهش  .پویای شهر به ایفای نقش می پردازد

حت فرضیه فوق را ص تحلیل نمونه های موردی ،نتایج حاصل از  میدانی )مشاهدات میدانی و پرسشنامه و مصاحبه (می باشد.

 می رساند.به اثبات 

 

 . Topsis،ارزیابی  ، پیاده راه ، مولفه های کیفیت واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

ان می بر انس کیفیت چگونگی یک چیز یا پدیده است که تاثیرات عاطفی ،عقالنی خاص"در تعریف کیفیت می توان گفت که 

هایی از  دنمو ، ی دهدخود را در معرض ادراک قرار میا محیط  زمانی که پدیده خود را در معرض محیط قرار می دهد، .[1]" گذارد

 کیفیت نامیده می شود. آن که برجسته تر است و دارای تاثیرات بیشتر،

س، عرصه های عمومی شهری مهمترین بخش شهرها و محیط های شهری هستند که در چنین عرصه هایی بیشترین تما

ارند و بصری د فیزیکی تمام بخش های بافت شهری را که مردم به آن دسترسیارتباط و تعامل میان انسانها رخ می دهد. این فضاها 

ان نها در جری. در حقیقت این فضاها بخشی از فضاهای باز و عمومی شهرها هستند که زندگی جمعی در آ[2]را شامل می شود

د اشد. ایجان می بین مشخصه های آاست. همة مردم اجازة دسترسی به این فضاها را دارند و تعامل و تقابل اجتماعی از مهمتر

وجود این  ی است.آرامش، سرگرمی، فراهم آوردن ارتباط، زمینه معاشرت و امکان تردد از دیگر عملکردهای فضاهای عمومی شهر

ضاها می این ف فضاها برای پیشگیری از درماندگی، افسردگی، گوشه گیری و خشونت بسیار موثر و ضروری است. به این ترتیب

 .[3]قیت بوجود آورده و محیطی سازنده در یک مجموعه شهری باشندالد موقعیتی برای رشد ختوانن

مولفه های کیفی موثر در محیط و سیر پرداخته شده و سپس  در این پژوهش ابتدا به بررسی مفهوم فضای شهری و پیاده راه

در فضاهای به مولفه های کیفی ای مختلف نسبت . نظرات و دیدگاه هاستمورد مطالعه قرار گرفته  تحول دیدگاه صاحب نظران

اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار پیاده راه های شهری بعد از جمع بندی در بخش مبانی نظری ، در بخش تجزیه و تحلیل در 

 solverزار نرم افگرفته اند و معیار های کیفی برداشت شده به صورت مشاهدات میدانی و توزیع پرسشنامه با بهره گیری از 

Topsis  و تکنیکTopsis  به معیار های کمی تبدیل شده اند . سواالت مطرح شده در پرسشنامه به صورت سواالت با بیانی ساده

( در چند حالت سواالت باز ، سواالت چند گزینه ای و موضوع پژوهش)به منظور ریشه یابی مسئله  *در قالب سواالت تعاقبی 

و در بین سه گروه مشخص شده توزیع گردید . این گروه ها شامل ساکنان محدوده ، افراد گذری و سواالت وزنی مطرح گردید 

. روش به کار گرفته صد نفر می باشداشاره شده نیز  ی باشد . حجم جامعه آماری در دو پیاده راهمورد مطالعه م هایکسبه محور

مشاهدات میدانی و پرسشنامه و )ابخانه ای و اسنادی و میدانی و روش گردآوری اطالعات کت تحلیلی -توصیفیشده در این پژوهش 

می باشد . در این پرسشنامه سعی گردید تا همه اقشار سنی و جنسی و همچنین افراد گذری ، کسبه و ساکنان محل جز ( مصاحبه

 نمونه موردی باشند.

 

 مبانی نظری پژوهش .2

 : صاحب نظرانمولفه های کیفی موثر در محیط و سیر تحول دیدگاه  -2-1

 ، توجه به محیط های شهری و ارتقاء کیفیت های آن به عنوان یکی از مهم میالدی 60شروع رشته طراحی شهری در دهه 

ترین زمینه های این حرفه نمایان شد. با گذشت زمان متخصصین محیطی در این زمینه به مطالعه پرداخته و نظرات خود را در 
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ختند. در میان آثار زیاد و متنوعی که از آنها پارامترهای کیفیتی محیط زندگی و فضاهای های شهری مطرح سا زمینة کیفیت

 .شهری استخراج شده است به نظریات چند نظریه پرداز و سازمان های فعال در عرصه طراحی شهری اشاره خواهد شد

 :[4]کندمی مطلوبیت محیط بیان شهرهای آمریکایی، پنج معیار را برایدرکتاب مرگ ِو زندگی 1961ین جیکوبز درسالج

 ملحوظ داشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط 

 احیهر یک ناستفاده ازکاربردی مختلط چه به لحاظ تنوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با قدمتهای مختلف د 

 توجه به عنصر خیابان 

 نفوذپذیر بودن )قابل دسترس بودن( بافت 

 عی و انعطاف پذیر بودن فضاختالط اجتماا 

 [.5]ردارتقاء کیفیت زندگی شهری را در گرو پنج معیار و دو فوق معیار اعالن می دا 1981کوین لینچ در سال 

 سر زندگی: امکان بقای زیست شناختی و جامعه شناسی انسان در محیط شهر  

 معنی: نقش انگیزی ذهنی و معنادار بودن مکانهای شهری  

  نفوذ فیزیکی به بخشهای مختلف بافت شهریدسترسی: سهولت  

 صة همگانیه ازعرکنترل و نظارت: فراهم بودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مدیریت و استفاد 

 سازگاری: انطباق فرم شهری با فعالیتهای گوناگون و رفتارهای مختلف 

 ه هزینهکارایی: کارا بودن هر یک از معیارهای فوق با توجه ب 

 دعدالت: پرداخته شدن هزینة معیارها از طریق سازمان یا طبقة اجتماعی که باید برای آن هزینه کنن . 

جاد رای ایبهمچنین به دنبال این صاحب نظران، یان بنتلی و همکارانش، در کتاب محیط های پاسخده، هفت معیار را 

 : [6]محیطهای پاسخده بیان کرده اند

 .پذیری، تناسبات بصری، معنای حسی، رنگ تعلق ی، خوانایی، انعطافنفوذپذیری، گوناگون

ایی در کار : فزودن عوامل ابه دلیل نارسایی و کمبود مفاهیم در این عوامل، یان بنتلی سه معیار دیگر را به ای 1990که در سال 

 . )مصرف انرژی، نگهداری از اکوسیستمها، پاکیزگی )به حداقل رساندن آلودگی هوا

ورهای قطعه فضای عمومی شهری در کش 1000برروی بیش از  PPS همین زمینه، طبق مطالعات انجام گرفته توسطدر 

ان ارزشش مختلف دنیا، چهار عامل اساسی برای سنجش مطلوبیت فضاهای عمومی شهری مطرح شده اند که به دلیل اهمیت و

وامل شان به ع ابستگیدارای زیر کیفیت هایی است که به دلیل و نامیده شده اند، که هر کدام از این عوامل خود "عوامل کلیدی"

 :[7]بر آنها نهاده شده است"عوامل درونی "کلیدی، نام

  دسترسی و ارتباطات، 

 آسایش و تصویر ذهنی ، 

 کاربریها و فعالیتها ، 

 اجتماعی بودن . 

 می توان مطالب اشاره شده در باال را به صورت جدول زیر نشان داد .
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 [(.8]:دسته بندی مولفه های کیفی محیط از دیدگاه نظریه پردازان )ماخذ: نگارندگان ، برگرفته از 1ماره جدول ش

 کیفیات مورد بررسی
نظریه پردازان 

 و سازمان ها

 

 ملحوظ داشتن فعالیتهای مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط
 یک در مختلف یقدمتها با ابنیه حضور ظرن از چه و استفاده تنوع لحاظ به چه مختلط ازکاربری استفاده

 ناحیه

 خیابان عنصر به توجه

 بافت( بودن دسترس قابل) بودن نفوذپذیر

 فضا بودن پذیر انعطاف و اجتماعی اختالط

 جین جیکوبز

 

 شهر محیط در انسان شناسی جامعه و شناختی زیست بقای امکان: زندگی سر

 شهری نهایمکا بودن معنادار و ذهنی انگیزی نقش: معنی

 شهری بافت مختلف بخشهای به فیزیکی نفوذ سهولت: دسترسی

 استفاده و تمدیری با مرتبط امور در شهروندان مداخله و انتخاب امکان بودن فراهم: نظارت و کنترل

 همگانی ازعرصة

 مختلف رفتارهای و گوناگون فعالیتهای با شهری فرم انطباق: سازگاری

 هزینه به توجه با فوق معیارهای از یک هر بودن کارا: کارایی

 کنند هزینه آن برای باید که اجتماعی طبقة یا سازمان طریق از معیارها هزینة شدن پرداخته: عدالت

 کوین لینچ

 

  بنتلی علق .ت حسی ، رنگ بصری ، معنای پذیری ، تناسبات نفوذپذیری ، گوناگونی ، خوانایی ، انعطاف

  pps بودن فعالیتها ، اجتماعی و ذهنی ، کاربریها تصویر و ارتباطات ،  آسایش و دسترسی

ریه سط سایر نظاری توعالوه بر مولفه های ارائه شده توسط نظریه پردازان اشاره شده در باال ، مولفه ها و ویژگی های بسی

ورد مین زمینه در ا رین مدلاما می توان مدل زیر را به عنوان کامل ت .پردازان نسبت به فضاهای موفق شهری انتشار یافته است

 ی توان باست که ماتقسیم گردیده  ییبه هنجارها و سنجه هامولفه های مطلوبیت فضاهای شهری  ،ارجاع قرار داد . در مدل زیر

 میزان موفقیت فضاهای شهری پی برد .  ،به میزان مطلوبیت و در نتیجه آن ها استفاده از این سنجه
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 (  .[9]نجه های ارزیابی کیفیت های فضاهای شهری )ماخذ : نگارندگان برگرفته از: هنجارها و س 2جدول شماره 

 
رد که هر کدام از این مورد تقسیم بندی ک 8می توان نمایانگرهای کیفیات فضاهای شهری را به ، با توجه به جدول ارائه شده 

وسط سنجه تمنظر،  ن مثال نمایانگر بصری از دووابه عن نمایانگرها به صورت مجزا توسط سنجه هایی قابل ارزیابی می باشند.

سنجه هایی  ،جداره  وکه در قسمت تحلیل نما  ها)تحلیل نما و جداره و بررسی دیدها( در یک فضای شهری قابل ارزیابی می باشد.

، دید از  رسی دیدهادر قسمت بر قرار دارد. و ...... حس مقیاس جذابیت بصری، تنوع بصری، قوام بصری، از قبیل لنگرهای بصری،

این   ست.ار گرفته قرا شمنددیدهای ارزو نشانه ها دیدهای گسترده، کریدورهای دید، بیرون به درون و دید از درون به بیرون،

 تدوین پرسشنامه فراهم نموده است. ، برایسنجه ها چارچوب نظری مناسبی را

 تجزیه و تحلیل  .3

دی این پژوهش )پیاده راه تربیت تبریز و پیاده راه خیام جنوبی ارومیه( پرداخته در این بخش ابتدا به معرفی نمونه های مور

شده ، سپس به بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شده است . در تجزیه و تحلیل اطالعات ابتدا به ارائه نتایج حاصل از 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 

 

6 
 

پرسشنامه ها نیز با استفاده از نمودارها و نرم افزار مشاهدات میدانی توسط خود نگارندگان پرداخته شده ، سپس نتایج حاصل از 

TOPSIS Solver  تکنیک(TOPSIS . ارائه گردیده است ) 

 معرفی نمونه های موردی. 3-1

 پیاده راه تربیت تبریز. 3-1-1

ه، از قرار گرفت ار قدیمهای بـه همـین نـام در مرکـز شهر، در درون بافت قدیم و در سـمت جنـوبی بـاز خیابان تربیت در محل

لی تربیت شهردار تبریـز که محمد ع 10-1307. ایـن خیابـان در فاصـله سالهاینظر فضایی یک سیستم تجاری را تشکیل مـیدهـد

ه نام بتعریض و  «دیک باشـی»و « دروازه نوبر»بود، به منظور تسهیل آمد و شد وسایط نقلیه موتـوری بر روی گذر حد فاصل 

ورت ل ممکن صنامیـده شد. بـر اثـر تعیـین سـمت و سـوی صـحیح خیابـان، تخریب در حداق« تربیـت خیابان»شهردار وقت 

  .پذیرفت

یل بان را تشکـن خیاهـای ای تا پیش از تبدیل این محور بـه پیـاده راه، نماهـای باارزش قدیمی و معماری خاصی کـه بدنـه

ب، یـن ترتیـارد. به نگینی نیز در این منطقـه پـر ازدحـام بـه چشم می خودادند، رو به فرسـودگی داشـت و بار ترافیکی س می

ی ه ترافیکـز شـبکانماهای آن، لزوم حذف این محـور  بـرای حـل مشـکل ترافیک این خیابان و احیا و پردازش معماری سـنتی و

بی  افت قدیم،مان، بن کشور در مقطعـی از زی شـد، بویژه اینکـه در تبریـز نیـز همچون بسیاری از شهرهای کهمنطقه احسـاس م

جاری و تفریحی بدل تسمت شرقی آن به مسیر صـرفا پیاده با عملکرد  1371رحمانه رو به ویرانی نهـاده بـود؛ تا اینکه در سال

 [.10]گردید

 

 

 
 

  ارومیه هرجنوبی ش پیاده راه خیام. 3-1-2
در   کرده است. پیاده راه خیام جنوبی شهرستان ارومیه یکی از شهرهایی است که چندین سال پیش پیاده راه سازی را تجربه

و یکی از خیابان های  ی )ره( و خیابان باکری قرار دارد، حد فاصل خیابان امام خمین 4قسمت مرکزی شهر ارومیه ، منطقه ی 

محلی برای اجتماع مردم بوده که به عنوان یک میدان عمل می کرد قبال در ،  محوراین  ی پر تردد ارومیه محسوب می شود.تجار

در این محله ساختمان پزشکان و فروشگاه های  . این محل امکان تردد سواره وجود داشت که بعدها به مسیر پیاده تبدیل شده است

 :. ماخذدر نقشه تبریزموقعیت خیابان تربیت : (2شماره  تصویر

 .googlearth برگرفته از نگارندگان

نگارندگان  ماخذ: (:تصویر هوایی محور تربیت.1شماره  تصویر

 . googlearthبرگرفته از 
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شده است که امکان تبدیل را برطرف می کند و این مکان به محلی برای جمع شدن اکثر مردم زیادی وجود دارد که نیازهای مردم 

بیشترین کاربری موجود در این پیاده راه کاربری تجاری و سپس خدماتی می باشد که  به وجود آورده است.را به چهره  هدید چهر

 هستند.از کل کاربری های این محور درصد  11.7و  73.6به ترتیب برابر با 

 

 

 
 تجزیه و تحلیل اطالعات. 3-2

  مشاهدات میدانینتایج حاصل از 

 در این تهت پذیرفهدات میدانی صورمشابه منظور سنجش میزان موفقیت دو پیاده راه تربیت تبریز و خیام جنوبی ارومیه ، 

 را می توان در جدول زیر بیان نمود : فضاهای شهری

 

 : نتایج حاصل از مشاهدات میدانی در بررسی و ارزیابی دو فضای شهری ، )مأخذ : نگارندگان( . 3جدول شماره 

   نمایانگرها سنجه ها پیاده راه تربیت  تبریز پیاده راه خیام جنوبی ارومیه

سازی نامناسب و وجود جوی  کف

کمبود پوشش گیاهی -های سرباز

 متناسب با اقلیم 

تعبیه گلجای به فواصل مناسب جهت 

 افزایش سرزندگی پیاده راه 

  فرم طبیعی زمین 

 وپوگرافیت-        

 وشش گیاهیپ-        

 آب -       

 - بیعیطفرآیندهای 

 الیای طبیعیب  -       

 خصوصیات اقلیمی 

 مشکالت اقلیمی          

 راه حل های موجود         

 -آلودگی 

ت بو
نمایانگر زیس

م
 

  

:  ماخذ ( موقعیت پیاده راه خیام جنوبی در شهر ارومیه.3تصویر شماره 

google earth 

 جنوبی خیام تصویری از پیاده راه( 4تصویر شماره 

انارومیه. ماخذ: نگارندگ شهر  
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وجود فضا جهت استقرار دست 

 فروش ها و فعالیت های متنوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

امکان استفاده تمام گروه های سنی 

 از پیاده راه و همه شمولی فضا

کمبود فضا جهت فعالیت های موقت و 

رار دست فروش ها، متنوع همانند استق

 نمایشگاه های ادواری

 اختالط مناسب کاربری های تجاری

 

 

 

 

 

از قبیل  تعبیه مناسب تاسیسات شهری

روشنایی و نورپردازی مناسب در شب 

..... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

وجود پتانسیل و سرزندگی پیاده راه 

جهت استفاده تمام گروه های سنی و 

 همه شمولی فضا

 

 

 

 

 

 

  اختالط

 ی)گوناگونی(کاربر

 انعطاف پذیری 

  سازگاری

 ناسازگاری/

 همه شمو لی 

 خرده فروشی 

 پهنه بندی 

 تداوم عملکردی 

 تاسیسات شهری 

 فعالیت غیر رسمی 

  گونه شناسی

فعالیت از حیث 

 اجبار

  رواج فعالیت 

 تواتر فعالیت 

  زمان و مدت

 فعالیت

  تناسب مکان و

 فعالیت 

  تاثیر متقابل فعالیت

 ها

 

ی
 نمایانگر کارکرد
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وجود پارکینگ در جبهه جنوب 

شرقی و سهولت دسترسی افراد به 

 پیاده راه

تردد بدون کنترل خودروهای 

شخصی و اختالل در حرکت کاتوره 

 ای پیاده

وجود کیوسک نگهبانی جهت کنترل 

 ورود و خروج سواره

 

 

 

 

 

 

عدم وجود کاربری مسکونی در طبقات 

 فوقانی جهت تامین چشم ناظر 

 

 

 

 

 

تردد خودروهای شخصی و  امکان

 اختالل در حرکت کاتوره ای پیاده

 سواره و  داخلت

 پیاده

 بندی  اولویت

 حرکت

 حمل و نقل عمومی 

 سهولت حرکت 

 نوع سفر 

 سرعت سفر 

 پارکینگ 

 ترافیک عبوری 

 

ی
ضای

 نمایانگر ف

  

کاهش شدید ارتفاع و از بین رفتن 

تعادل در خط آسمان در برخی 

  جداره های محور

اسب در خط آسمان جداره ها تعادل من  

 وجود مسجد تاریخی 

  توده و فضا 

  فضای

گمشده/تعریف 

 نشده

 دانه بندی 

 بلوک بندی 

  نفوذ پذیری شفاف

 در پالن

 نظامات ارتفاعی 

 قدمت ابنیه 

ی
ت شناس

 نمایانگرریخ
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خاطره انگیزی محور به دلیل قدمت 

 و سابقه طوالنی تاریخی و فرهنگی

و فقدان مبلمان شهری مکفی 

 مجسمه های شهری هویتمند

وجود کلیسا در جداره و کمک به 

نقش انگیزی و هویت بخشی به 

 محور
 
 
 
 
 
 
 

 
 عدم تعریف ورودی هویتمند

وجود خاطره جمعی و کمک به 

حس مکان پیاده راه با نواختن 

 موسیقی در اغلب اوقات

تعبیه مجسمه و ارتقاء غنای بصری و - 

  ده راهافزایش حس نقش انگیزی پیا

 مطالعات رفتاری 

 مطالعات ادراکی 

 حس مکان 

 حس تعلق 

  تعلق خاطر)رنگ

 تعلق(

 خاطره جمعی 

 مرز حسی 

 ایمنی و امنیت 

 محرمیت 

 ی این همانی
 نمایانگر ادراک
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 فقدان تناسبات بصری در جداره ها

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دید به پارک جنگلی از درون پیاده 

 راه

نفوذپذیری بصری مناسب از خیابان 

شدان  

عدم تعریف و تعبیه نشانه ها و 

المان های شاخص و هویتمند در 

طول محور جهت ایجاد سکانس 

 بندی مناسب

هویت بخشی به محدوده با حفظ جداره 

  های تاریخی

 

 

 

 

 

 

 

نفوذپذیری مناسب بصری از خیابان 

 امام و خیابان فردوسی

 

دید به سر در طراحی شده در خیابان 

هامام از داخل پیاده را  

        تحلیل نما و جداره               

                                               

   لنگرهای بصری          

 قوام بصری 

 تنوع بصری 

 جذابیت بصری 

 حس مقیاس 

 آشفتگی بصری 

 دلپذیری بصری 

 یکپارچگی 

 تناسبات بصری 

 نفوذپذیری 

 عمر و عمق تماشا 

 تداوم بصری 

 بررسی دیدها

 

 

 

 

 

 

 

ی
صر

 نمایانگر ب

  

وجود مسجد مناره به عنوان عنصر 

 برجسته حوزه پیرامون سایت

 
 
 
 

 

وجود کلیسای ننه مریم در جبهه 

غربی پیاده راه به عنوان یکی از 

عناصر برجسته موجود در پیاده راه 

  

وجود مسجد تاریخی در جبهه غربی، به 

 عنوان یکی از عناصر برجسته پیاده راه  

 
 
 
 

 

جود ارگ تاریخی علیشاه و میدان و

ساعت به عنوان عناصر برجسته حوزه 

 پیرامونی

 تیپولوژی کالبدی 

  عناصربرجسته

سایت و حوزه 

 پیرامون

 بوم آوری 

ی 
 نمایانگر زمینه ا

  

 دید از بیرون به درون 

 دید از درون به بیرون 

 کریدورهای دید 

 دیدهای گسترده 

 نشانه ها 

 دیدهای ارزشمند 
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 ــــــــــ ــــــــــ

  درجه محصوریت

 زمانی و مکانی

  درجه آزادی فضا از

 قید زمان

  درجه آزادی فضا از

 قید مکان

نما
ی/زیبا 

یانگر عرفان

ی
شناخت

 

  

 

 TOPSISبا استفاده از نمودار و تکنیک نتایج حاصل از پرسشنامه 

 Technique for Orderمخفف   TOPSISاژه پرداخته شده است . و TOPSISدر ابتدا به صورت مختصر به معرفی تکنیک 

Preference by Similarity to Ideal Solution آل است. تاپسیس به ساس مشابهت به راه حل ایدهبه معنی روشهای ترجیح برا

 1992عنوان یک روش تصمیم گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی کارآمد در اولویت بندی محسوب می شود. این روش در سال 

نجی، سابقه استفاده از مدل تاپسیس در ایران با طیف های کاربردی در زمینه های امکان س . توسط چن و هوانگ مطرح شده است

به شکل محدود آغاز شده است. الگوریتم تاپسیس یک تکنیک چند شاخصه  1370اولویت بندی و ارزیابی عملکرد از آغاز دهه 

 جبرانی بسیار قوی برای اولویت بندی گزینه ها از طریق شبیه نمودن به جواب ایده آل می باشد.

ن جواب کارآمدتریاز نا را از جواب ایده آل و دورترین  فاصله را در روش تاپسیس، گزینه انتخاب شده می باید کوتاه ترین فاصله

ود. ستفاده نماذهنی  وداشته باشد. از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می توان از شاخص ها و معیارهای عینی 

فی بودن ورت کیصع کمی بوده و در در این مدل جهت محاسبات ریاضی تمامی مقادیر نسبت داده شده به معیارها بایستی از نو

 نسبت داده شده به معیارها، بایستی آن ها را به مقادیر کمی تبدیل نمود.

 مکانی: از مزایای این روش نسبت به سایر اولویت بندی های

 .معیارهای کمی و کیفی را تواما در مبحث مکان یابی دخالت می دهد 

 مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند. خروجی آن می تواند ترتیب اولویت گزینه ها را 

 ضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد.ت 

ی تهیه شد و از قشر اپرسشنامه ارومیه خیام های تربیت تبریز و   و انتظارات آنها از پیاده راه به منظور سنجش نیازهای مردم

صاحبه ه تمامی مکد. سواالت پرسش نامه به گونه ای طراحی گردید مصاحبه گردی گذری( افراد کسبه، )ساکنان،متنوعی از مردم

تایج رفتند . نگقرار  شوندگان با هر سطح سواد و طبقه اجتماعی بتوانند پاسخگوی آنها باشند و برخی کیفیت های مهم مورد پرسش

 قابل مشاهده است. در نمودار زیرپرسشنامه ها این 
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به شرح زیر  topsis solverتوجه به نمودار باال و اطالعات کسب شده از پرسشنامه ها نتیجه ی تحلیل به کمک نرم افزار  با

 می باشد.

 
 

 

 0.36خیام جنوبی ارومیه  و پیاده راه 0.56ضریب نزدیکی پیاده راه تربیت تبریز  با توجه به تحلیل داده ها توسط نرم افزار، 

زیع شده های تو با توجه به پرسش نامهن دهنده ی میزان موفقیت این فضای شهری در نظر مردم می باشد . این نشا می باشد.

 ماید.ر عمل می نتموفق  فضای شهری نسبت به پیاده راه خیام جنوبی شهر ارومیه ت،پیاده راه تربیت تبریز از نظر مولفه های کیفی

لیل دگان و تحنگارن دو روش تحلیل فضاهای شهری ارائه شده )مشاهدات میدانی به طور کلی می توان به این نکته اشاره نمود که

ی کیفیت مولفه ها ز منظرپرسشنامه ها( صحت فرضیه ارائه شده در ابتدای پژوهش را اثبات می کنند . پیاده راه تربیت شهر تبریز ا

 و موفق بوده است . ارومیه پیشروهای فضاهای شهری موفق ، نسبت به پیاده راه خیام جنوبی شهر 

 

 

. ماخذ: نگارندگانفضای شهری در دو پیاده راه تربیت تبریز و خیام جنوبی ارومیه تتحلیل مولفه های کیفی (1نمودار شماره   

 نگارندگان ،ماخذ:  Topsisه از تکنیک( تحلیل داده ها با استفاد5تصویر شماره 
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 نتیجه گیری .4
شده  آورده از دیر باز در کتب و متون مختلف معیارها و شاخصه هایی برای طراحی مطلوب شهر ها و طراحی شهری خوب

ست،فضاهای اافته  است که الزاما تحت عنوان کیفیت نیستند.اما در دهه های اخیر که مفهوم کیفیت به ادبیات شهرسازی راه ی

رها و ی،معیاا مفهوم کیفیت مطلوب ان سنجیده می شود.بنابراین در راستای بررسی کیفیت و سنجش فضاهای شهرشهری خوب ب

  و نظریات اشاره گردید.شاخصه هایی زاده می شود که از آن میان به برخی دیدگاه ها 

ورد شنامه ممیدانی و پرست فضای شهری در قالب مشاهدات مولفه های کیفی ،موردی پژوهش های در راستای بررسی نمونه

 ا راه تربیت یاده رپصحت فرضیه مورد نظر مبنی بر مطلوبیت بیشتر  . نتایج حاصل از این پژوهش ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند

ر د  رده است.ندان کسرزندگی این پیاده راه را دو چ ،وجود کاربری های جاذب جمعیت و استفاده از مبلمان مکفینشان می دهد ،

ر د نامناسب ف سازیل، عدم تعریف ورودی برای پیاده راه خیام جنوبی ارومیه موجب کاهش خوانایی آن شده و استفاده از کمقاب

ن مردم ریز در ذهربیت تبپیاده راه ت  این پیاده راه، امکان حضور و استقبال مردم در تمام فصول سال را با مشکل مواجه کرده است

 ایفا می کند و از نظر میزان مطلوبیت فضای شهری موفق تر عمل می نماید.شهر و ساکنان نقش قوی تری را 

 

 منابع و ماخذ:
ورای عالی ، دبیرخانه شمبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری. جهانشاه پاکزاد، [1]    

 .1385 ،شهرسازی و معماری

 .1383،ازی شهروندگرا، ترجمه محمد احمدی نژاد، نشرخاکشهرس .تیبالدز، فرانسیس [2]

ی ه شورای عال، دبیرخانمعاونت شهرسازی و معماری راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، .پاکزاد، جهانشاه [3]

 .1383،شهرسازی و معماری

 .1383،اه تهرانپارسی و آرزو افالطونی، انتشارات دانشگ میدرضامریکایی، ترجمه حآزندگی شهرهای بزرگ  مرگ و .جیکوبز، جین [4]

 .1381،انتشارات دانشگاه تهران ن بحرینی،ترجمه سید حس تئوری شکل خوب شهر،. کوین لینچ، [5]

 .1382،رکز انتشارات دانشگاه علم و صنعتم تهران، مصطفی بهزادفر، ترجمه: ،محیط های پاسخده. یان بنتلی، [6]

]7[ www.pps.org(2009) 

ی نمودار وزن استفاده از . ارزیابی کیفیت مناطق شهری در برخورداری از فضاهای عمومی بامریم و مقدم،حامد عظیمی، ،.مجتبی رفیعیان، [8]

 .1391، 33-50(، 16ورونی: نمونه موردی شهر قدیم الر، آمایش محیط، )

، زی و معماریاتی شهرساتی و تحقیق، طرح تحقیقاتی انجام شده در مرکز مطالعانامه مفاهیم طراحی شهری، تهران واژهمصطفی. ، بهزادفر [9]

1382. 

لعات مطا ،یزراه تربیت تبر پیاده مورد مطالعه:، رویکرد نو در احیا، مراکز شهری جنبش پیاده گستری،. محمد کسری، جام ،.رسول قربانی، [10]

 .1389، 72-55شماره ششم،ص  ،ی شهری و منطقه ایو پژوهشها
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